
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 11– Etapa 2 (RVTo 11 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 09/04/2018 Participantes: Lorena (arquiteta)
Duração: 1h30

A visita foi  agendada para verifcação do avanço da obra em relação à execução dos serviços
previstos para fnalização na semana anterior  (conforme planilha “Planejamento dos Serviços”
enviada em 02/04/2018). Foram feitas as seguintes observações:

 Foi realizado o fechamento com gesso para proteção das tubulações sanitárias expostas
em uma das fachadas da casa (fgura 1). A sugestão da arquiteta é que esta caixa fosse
feita em gesso acartonado com placas tpo RU (resistente à umidade), pelo fato de ser em
uma área externa. O ideal é que fosse pintado também com uma tnta mais apropriada
para área externa e que contenha antimofo. A maior parte está coberta e bem no canto
do balanço, porém, a extremidade da caixa fca realmente muito exposta (fgura 2) e vai
sofrer futuramente com o contato com a chuva e umidade, necessitando de manutenções
constantes. Recomendamos que ao menos o trecho mais exposto seja refeito em gesso
acartonado com placas do tpo RU.

 Os cabos que fcarão na caixa de visita dentro do armário dos gats da Internação ainda
deverão ser organizados de fxados de forma a facilitar o acesso a eles (fgura 3).

 Antes de fechar os ralos lineares com suas respectvas tampas nos gats da Internação e
liberar para o uso, o interior deles deverá ser limpo, retrandoise ao máximo, os resíduos
da obra (fgura 4), para evitar entupimentos e obstruções futuras nas tubulações.

 Conferiuise  o  assentamento  do  porcelanato  no  interior  dos  gats  da  Internação  e
identfcouise que o rejunte entre as peças de revestmento de um lado do gatl central
mais próximo do Consultório 1 fcou muito grande (fgura 5). A recomendação é que a
peça mais ao fundo do gatl seja retrada e substtuída por outra um pouco maior, que
permita a junção correta entre as peças.

 Foi identfcado um ponto de tomada (?) existente próximo ao local onde está prevista
uma nova tomada para o frigobar (fgura 10). A tomada existente poderá ser aproveitada?
Checar condições da fação.
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FIGURA 1  – Acabamento externo em gesso para 
proteção das tubulações sanitárias expostas.

FIGURA 2 – Acabamento externo em gesso (este lado é
o mais exposto às intempéries).

FIGURA 3 – Cabos ainda expostos sobre os gats da 
Internação.

FIGURA 4 – Ralos lineares dos gats com acúmulo de 
resíduos de obra.

FIGURA 5 – Junta muito grande no gatl intermediário
da últma coluna perto da parede do Consultório 1.

FIGURA 6 – Lavabo aguardando rejuntamento geral 
(revestmentos, pastlhas, peças da bancada, etc.)
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FIGURA 7 – Forro do Lavabo instalado, faltando 
marcação das demais iluminações.

FIGURA 8 – Forro da Recepção com uma das 
luminárias já instalada.

FIGURA 9 – Parede construída entre a Recepção e o 
Consultório 1.

FIGURA 10 – Tomada existente atrás do armário da 
recepção. É possível aproveitáila para a relocação do 
frigobar?
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